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Zátiší, nadstandardní bydlení se službami pro seniory  
 

Zátiší je bytový dům postavený podle moderního konceptu zařízení 
s kontinuální péčí. Pod jednou střechou, ve vlastních či pronajatých bytech, tak 
současně funguje nezávislé bydlení, asistované bydlení i bydlení s pečovatelskou 
službou. Dům má vlastní management i personál, část služeb také zajišťují terénní 
poskytovatelé pečovatelské služby a domácí zdravotní péče.  

 Každý obyvatel domu volí formu a rozsah služby přesně tak, jak potřebuje, 
podle svých potřeb také své požadavky upravuje či rozšiřuje. Důležitým faktem je, že 
veškerá pomoc a péče se odehrává v soukromí, za dveřmi bytu. Důraz na soukromí 
a zachování životního stylu jednoho každého klienta je jednou z předností, které 
bydlení v Zátiší přináší.  
           Další výhodou je, že zde mohou žít ve společné domácnosti i manželé, 
partneři či sourozenci, z nichž každý potřebuje jinou míru asistence a pomoci. 

Součástí komplexu 130 bytů jsou 

 dva čtyřpodlažní bytové domy s plně bezbariérovými byty určenými pro 
komfortní bydlení v soukromí 

 vnitřní atrium na ploše 430 m2 
 soukromý park o rozloze 8 000 m2 
 recepce s 24 hodinovým provozem  

a dále: restaurace s kavárnou, ordinace praktického lékaře, společenský sál, 
tělocvična, knihovna s čítárnou a hobby místnost. 

Hlavní výhodou domu je jeho personální zázemí. RECEPCE A ZÁKLADNÍ 
ASISTENČNÍ SLUŽBA FUNGUJÍ 24 HODIN DENNĚ. Obyvatelé domu tak mají vždy 
po ruce někoho, koho mohou požádat o pomoc. Personál domu je stálý, obyvatelé a 
zaměstnanci domu se navzájem znají, respektujeme jednotlivá specifika našich 
klientů. Díky tomu de facto nahrazujeme základní pomoc rodiny či sousedů, řešíme 
běžné věci jako závady v bytě, nákupy, pomoc v domácnosti, všímáme si odlišností 
v chování našich obyvatel (smutek, bolest atd.) a postupně navazuje důvěrnější 
vztahy, díky nimž se u nás lidé necítí osamělí. 
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Vzhledem k tomu, že naše zařízení je nadstandardní, přizpůsobujeme 
provedení i termíny námi poskytovaných služeb přáním jednotlivých klientů. Jde 
zejména o časy sjednaných služeb, stravování, specifická přání. Vždy klademe důraz 
na co největší samostatnost klientů, namísto celodenního stravování například 
nabízíme pomoc s přípravou snídaně přímo u klienta v bytě, pomáháme naplánovat 
nákupy na další období, hlídáme bezpečnost.  

Celý komplex Zátiší je stoprocentně bezbariérový, a to včetně zahrady, kterou 
tvoří několik okruhů hladkých asfaltových cestiček lemovaných řadou laviček. Pro 
nácvik chůze je vhodný i interiér budov, široké, dlouhé a řádně osvětlené chodby 
umožňují procházky i v době náledí či sněhových plískanic. Bezbariérové jsou rovněž 
naše koupelny, mezi hranou podlahy a vaničkou sprchového koutu není žádná 
terénní překážka, do koupelen navíc montujeme pevná madla přesně podle přání 
klientů.  

 

Nejsme poskytovatel sociální péče. Zátiší je bytový dům se službami, naše 
hospodyně pracují na základě živnostenského oprávnění péče a pomoc 
v domácnosti. Klientům, kteří potřebují větší míru pomoci, pomáháme sjednat další 
služby ve spolupráci s terénní pečovatelskou službou či sestřičkami domácí zdravotní 
péče. Vše se však vždy děje v souladu s přáním klientů.  

Pro bydlení v Zátiší nevyžadujeme žádnou speciální podmínku, jako je věkový 
limit, doklad o zdravotním stavu či konkrétní adresa trvalého bydliště.  

Existuje však několik kategorií lidí, pro které pobyt v Zátiší vhodný není. 

Pobyt není vhodný zejména pro:  

 Klienty s některou z forem demence – zařízení je monitorováno, ale není 
uzavřeno, pohyb obyvatel není nijak omezen. 

 Klienty trvale upoutané na lůžko, kteří potřebují náročnější péči 24 hodin 
denně a současně si sami nemohou takovou pomoc přivolat ani telefonem, ani 
pomocí panikového tlačítka. 

 Klienty, kteří trvale potřebují zdravotnickou či odbornou lékařskou pomoc.  
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Byty v Zátiší nabízíme ke koupi i pronájmu. V případě koupě se majitel bytu 
stává členem společenství vlastníků jednotek, podobně jako je to v každém jiném 
bytovém domě, a má svůj hlas při rozhodování o společných věcech. Pronájem bytu 
může být nejen trvalým, ale i dočasným řešením pro lidi, kteří se například po operaci 
či úraze nemohou v rámci probíhající rekonvalescence vrátit do svých bytů (jejich 
byty nejsou dostatečně stavebně upravené, nemohou být zatím doma sami atd.). 

 Každý obyvatel bydlí sám nebo s blízkou osobou. Všichni obyvatelé mohou u 
sebe doma přijímat návštěvy a žít režimem, který jim vyhovuje. Všichni si mohou 
vybavit byt vlastním nábytkem a oblíbenými dekoracemi, nabízíme i byty vybavené 
hotelově – tedy naším nábytkem a vybavením. Každý byt je vybaven kuchyňskou 
linkou s vestavnou lednicí a varnou deskou. Byty s okny na jih a na západ mají 
venkovní žaluzie. Majitelé bytů mohou mít i své domácí mazlíčky.  

 

Jaké služby v Zátiší působí? 

 Recepce – 24 hodin denně 

 Hospodyně v denním a asistence v nočním režimu 

 Praktický lékař 

 Pečovatelé terénní sociální služby  

 Zdravotní sestry domácí zdravotní péče 

 Pedikúra  

 Ordinace zubní hygieny 

Dům je vybaven požárním systémem a pokryt bezdrátovým signálem pro 
běžnou telefonickou i nouzovou komunikaci.  

Zájemci o bydlení si mohou vybrat z celé řady typů bytů. Byty jsou 1+kk mají 
plochu od 27 do 48 m2, 2+kk od  55m2. Majitelé přízemních bytů mají k dispozici 
předzahrádky o rozloze cca 60 m2, přístup na ně je přímo z obývacího pokoje. Ve 
druhém a třetím nadzemním podlaží budovy B (s atriem) je část bytů s balkonem. Ve 
čtvrtém nadzemním podlaží budovy A jsou všechny byty s terasou. Všem obyvatelům 
Zátiší je k dispozici vnitřní atrium a soukromý oplocený park. 

Veškeré informace získáte na www.zatisi.cz nebo na číslech 222 532 702 a  
702 026 046. Pokud vás Zátiší zajímá, nebojte se nás kontaktovat.  

http://www.zatisi.cz/

